REF. JAV27884

Pris vid förfrågan Hus/Villa - Till salu

Excellent Hus/Villa med 4 Sovrum till salu i Jávea, Costa Blanca
Spanien » Costa Blanca » Jávea » 03730

4

4

330m²

1,000m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

Totalyta

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 965 79 33 63

javea@lucasfox.es

lucasfox.se

Avda. del Pla, 126 CCA 1.12, Jávea, Spanien
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ÖVERBLICK

Fantastisk söderläge, frontlinje, nybyggd villa med högsta
kvalitet finish i Javea
En unik möjlighet för en helt platt, frontlinje och söderläge tomt i Javea
Själva villan mäter 330 m² och har 4 sovrum med eget badrum, gästtoalett,
tvättstuga, vardagsrum, designer BULTHAUP kök, matsal, bar / bodega, naya täckt
terrass, kontor, gym, sommarkök och dubbel carport.
Observera är:

Havsutsikt, Strand, Trädgård,
Garagem privada, Gym, Parkett,
Domotiskt system, Dubbla fönster, Larm,
Luftkonditionering, Nybyggd

Kvalitets italiensk snickeri
Naturliga trägolv
Badrum med mikrocement
Terrakottas exteriörplattor
Designarmaturer och inredning
Hemautomationssystem
Golvvärme med oberoende termostater
Luftkonditionering med oberoende kontroller
Aerotermiska och solcellssystem
Säkerhets trippelfönster med termiskt brott
Fullt larmsystem
Bulthaup designer kök
Automatiskt bevattnings- och belysningssystem i trädgården
Pool med LED-belysning, lock och värme

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 965 79 33 63

javea@lucasfox.es

lucasfox.se/go/jav27884
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 965 79 33 63

javea@lucasfox.es

lucasfox.se

Avda. del Pla, 126 CCA 1.12, Jávea, Spanien

